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Kế hoạch triển khai và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế năm 2020 
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, theo tinh thần chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ ngày 4/3/2020 về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ngày 12/3/2020, Tổng Cục thuế đã 
ban hành Công văn số 1046/TCT-TTKT gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về kế hoạch 
triển khai và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế năm 2020.

Đồng thời, Tổng Cục thuế cũng đưa ra một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng 
tiêu cực bởi dịch bệnh. Chúng tôi xin cập nhật một số nội dung đáng chú ý như sau: 

 – Các cục thuế vẫn tiến hành thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã phê duyệt, trước hết tập trung vào các 
doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế;

 – Chưa thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh (nhà hàng, 
khách sạn, du lịch, hàng không…). Cơ quan thuế dựa trên kết quả phân tích rủi ro để thực hiện điều chỉnh 
kế hoạch thanh tra với nhóm doanh nghiệp này;

 – Rút ngắn thời gian thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin 
qua hòm thư điện tử, cơ quan thuế tập trung phân tích chuyên sâu dữ liệu để lựa chọn các nội dung trọng 
tâm cần thanh tra, kiểm tra. 

 – Cơ quan thuế thực hiện nghiêm ngặt quy trình thanh tra, kiểm tra thuế và công tác nhập dữ liệu kết quả 
thanh tra, kiểm tra thuế nhằm phục vụ cho công tác phân tích rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế. 

Quan sát của KPMG: Những phương án trên của cơ quan thuế cho phép việc thanh tra, kiểm tra được thực 
hiện một cách linh hoạt hơn nhưng vẫn hiệu quả để kiểm soát rủi ro thuế của người nộp thuế trong bối cảnh 
dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, chưa rõ những doanh nghiệp nào sẽ nằm trong danh sách “doanh 
nghiệp có rủi ro cao về thuế” cho mục đích thanh tra, kiểm tra thuế của cơ quan thuế trong năm 2020.

Vui lòng liên hệ với KPMG nếu doanh nghiệp cần hỗ trợ trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

Mọi thông tin ở đây đều là thông tin chung không được cung cấp cho bất kỳ trường hợp cụ thể của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính 
xác và cập nhật nhất một cách có thể, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo rằng những thông tin này còn chính xác lúc đến tay người người đọc hiện tại hay trong tương lai. Bất cứ ai 
cũng không nên dựa trên thông tin ở đây để áp dụng vào một trường hợp cụ thể nào đó nếu không có được sự tư vấn tham khảo từ các chuyên viên.
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